Bestyrelsesmøde 10-09-2019 på Toften Slagelse
1. Til stede er Susanne, Carsten, Joanna og Maja
2. Nyt fra Landsbestyrelsen: Samtlige medlemmer har været på bestyrelsesseminar i Kolding, hvor
man blev oplyst om hvilke politikere man går til i forbindelse med de forskellige sager. De centrale
hovedfolk i Sand, går primært til ordførerne fra partierne.
3. Den nye hjemløsetælling er landet, og aldersgruppen 18-29 er faldet en smule. Til gengæld er der
en stigning for 30-59 årige. Der ses også en stigning i Landbo-kommunerne. Se www.vive.dk.
4. Udsatteråd i Slagelse: Der skal spares i Slagelse kommune, hvilket betyder at rådet foreslår at der
ikke bliver sparet på det sociale område.
5. Udsatteråd i Roskilde: Der er planlagt besparelser for 2020-23. Der besluttes at lave høringssvar på:
1. Ændring af transporttilskud 3 til 5 km, som nu overskrider gåafstand.
2. Øget visitation til egen bolig med støtte. De skal være sikre på, at dette tilbud kan fungere for
borgeren. Det foreslås, botræning og træning i social færdigheder, en grundigere visitation med
opfølgning samt opgangsfællesskaber.
6. Boformer: Toften: Dialog omkring kostforholdet på Toften, hvor de ikke har faciliteter til at
beboerne selv kan tilberede deres egen mad, for egen beholdning. Der er mulighed for at man kan
melde sig på køkkenholdet, og være deltagende i fælles madlavning.
Roskildehjemmet: Er færdig med ombygning, der har været afholdt reception i sommeren,
nærmere juni måned. De har nu 50 pladser inklusiv natpladser.
7. Tour de boform 26 september 2019 på Roskildehjemmet kl. 13.30, hvor Sands camping afslutter
Tour de boform: med bl.a. oplæg, mød dit lokale Sandudvalg, få hjælp og rådgivning, og bare
hygge.
8. Slagelse starter Kvindenetværket op, første arrangement torsdag d. 12 september 2019, i
varmestuens lokaler på Sdr. Stationsvej 2, 4200 Slagelse. Facebookgruppe: netværk for kvinder i
Slagelse.
9. Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 9. oktober 2019 på Roskildehjemmet. Vi mødes på Roskilde
station kl. 9.30. Ann er lovlig undskyldt.

